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wat is het uitgangspunt?

een hypermoderne wetenschap 
óf 

een hopeloos verouderd boek?



wat is het uitgangspunt?

menselijke wijsheid 
die in het duister tast

óf 
het Woord van de Schepper Zelf 

dat verlicht?



❑ wat bedoelen we met "de wereld"?

❑ vorig jaar 6 studies over de Bijbelse tijdlijn:
▪ van Adam tot geboorte Abram: 2000 jaar
▪ van Abram tot dood Stefanus: 2000 jaar
▪ van Stefanus tot vandaag (2019): ±1985 jaar

❑ de mensheid (= afstammelingen van Adam) bijna 
6000 jaar oud.



Is de schepping daarmee 
ook zesduizend jaar oud? 

'er staat toch in de Bijbel dat God alles 
in zes dagen heeft geschapen?'

antwoord:
NEE!!



Exodus 20
9 Zes dagen zal je dienen 

en al jouw werk doen,
10 en de zevende dag 

is de sabbat voor JAHWEH, jouw God. 
Dan zal je geen enkel werk doen, 

jij, noch jouw zoon, noch jouw dochter, 
noch jouw dienaar, noch jouw dienstmeisje, 

noch je vee, 
noch de vreemdeling die in jouw poorten is.



Exodus 20
11 Want in zes dagen deed JAHWEH 

de hemelen en de aarde, 
de zee en alles wat in hen is 

en Hij staakte in de zevende dag 
en daarom zegende JAHWEH 

de dag van de sabbat en Hij heiligde die.

niet: schiep!



Exodus 20
11 Want in zes dagen deed JAHWEH 

de hemelen en de aarde, 
de zee en alles wat in hen is 

en Hij staakte in de zevende dag 
en daarom zegende JAHWEH 

de dag van de sabbat en Hij heiligde die.

deze mededeling verwijst naar 
het verslag van Genesis 1



❑ Genesis 1 verhaalt hoe in zes dagen zijn (tien!) 
scheppingswoorden heeft gesproken.

❑ ... het was het avond geweest en het was morgen 
geweest: dag één...
▪ ... het was het avond geweest en het was 

morgen geweest: de tweede dag...
▪ ... het was het avond geweest en het was 

morgen geweest: de derde dag...
▪ etc. 

❑ En God zeide: er zijn licht...
▪ En God zeide: daar zij een uitspansel...
▪ En God zeide: dat de wateren op één plaats 

samenvloeien...
▪ En God noemde het droge aarde...
▪ etc. 



❑ wie was er bij toen God zijn scheppingswoorden 
uitsprak? 
▪ geen mens!

Jesaja 44:24

… Ik ben JAHWEH, die alles gemaakt heb; 
die de hemel heb uitgespannen, 

IK ALLEEN; 
die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht…



❑ hoe weten we dan wat God heeft gesproken bij de 
schepping? 
▪ antwoord: 

Hij heeft het aan de mens geopenbaard!

❑ m.a.w. God heeft zijn scheppingswoorden 2x 
uitgesproken:
1. bij de schepping zelf;
2. toen Hij dit openbaarde

en dicteerde aan de mens.



de vraag is: 

❖ waarover gaan de zes dagen in Genesis 1?
❖ schiep God alle dingen in zes dagen?
❖ of... openbaarde en dicteerde God in zes dagen 

de scheppingswoorden aan de mens? 



de vraag is: 

❖ waarover gaan de zes dagen in Genesis 1?
❖ schiep God alle dingen in zes dagen?
❖ of... openbaarde en dicteerde God in zes dagen 

de scheppingswoorden aan de mens? 



1. vanaf het eerste scheppingswoord is er reeds 
sprake 'dagen', 'avonden' en 'morgens'
▪ m.a.w. de zon kwam op (morgen) en ging 

onder (avond);



1. vanaf het eerste scheppingswoord is er reeds 
sprake 'dagen', 'avonden' en 'morgens'
▪ m.a.w. de zon kwam op (morgen) en ging 

onder (avond);
▪ maar.... hoe kán dat, als pas op de vierde dag 

het scheppingswoord klinkt dat er lichten 
zouden zijn in het uitspansel (= zon, maan en 
sterren)?



1. vanaf het eerste scheppingswoord is er reeds 
sprake 'dagen', 'avonden' en 'morgens'
▪ m.a.w. de zon kwam op (morgen) en ging 

onder (avond);
▪ maar.... hoe kán dat, als pas op de vierde dag 

het scheppingswoord klinkt dat er lichten zoud 
zijn in het uitspansel (= zon, maan en 
sterren)?

▪ antwoord: 
op de vierde dag openbaarde/ dicteerde God 
aan de mens zijn scheppingswoorden omtrent 
de lichten in het uitspannsel!



2. God spreekt overdag zijn scheppingswoorden. 
▪ niet omdat God rust nodig heeft (Jes.40:28) 

maar omdat de méns in de nacht uitrust.



3. in zes dagen wordt vond niet de schepping plaats 
maar het boek van de schepping werd geschreven

Genesis 2
4 Dit is de geschiedenis

van de hemel en de aarde, 
toen zij geschapen werden. 

Hebr. toledoth
elders: "geslachtsregister" (>registratie)

LXX: 'biblos geneseoos' = boek van wording



hoe oud is de wereld?

hoe lang heeft God over de schepping gedaan?

antwoord:
Genesis 1 zegt daar NIETS over!

het boek van de schepping is 6000 jaar oud



een andere keer...

hoe zag de pre-adamietische wereld eruit? 

wat betekenen de woorden in Genesis 1:2 dat 
"de aarde woest en ledig was/werd"?

hoe zijn de zes dagen in Genesis 1 een blauwdruk
van de zes fases in de geschiedenis, uitlopend in de 

grote, zevende Sabbatdag? 


